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Tips-lista för lagkonto på Instagram
Alvik Basket
Tips för dig som vill starta eller redan administrerar ett lagkonto på Instagram. Detta
gäller ifall du vill administrera ett Instagram-konto som är direkt kopplat till föreningen,
t.ex. ett lagkonto, och/eller vars namn innehåller något av följande:
-

Alvik Basket eller Alviks Basketbollklubb
Alvik Basket eller Alvik följt av ex. F05 (Alvik Basket F05)
Någon av Alvik Baskets loggor

Obligatoriskt för alla konton kopplade till föreningen, men som inte administreras av
föreningen;
I kontots biografi ska följande text vara inklippt; ”Administreras inte av Alviks Basketbollklubb men följer deras Sociala Medie-policy.”
Kommunikationen ska följa Alvik Baskets Sociala Medie-policy.
Detta är bra att tänka på:
-

-

Prata ihop dig med alla i laget om syftet med kontot, vad vill ni få ut av att ha
det? Det är viktigt att det inte skapas någon form av prestationsångest bland spelarna när det kommer till kontots innehåll, exempelvis att någon blir ledsen om
en bild inte får lika många likes som någon annan.
Prata ihop dig med alla i laget för att ta reda på om det finns någon som inte vill
vara med på bild eller video på lagkontot. Om spelarna är under 13 år rekommenderar vi även att man involverar vårdnadshavarna.
Prata ihop dig med alla i laget och fundera på ifall ni vill ha ett öppet konto eller
ett konto som följare måste skicka en förfrågan om att få följa. Om spelarna är
under 13 år rekommenderar vi även att man involverar vårdnadshavarna.
Prata ihop dig med alla laget och kom överens om vem eller vilka som ska ha möjlighet att publicera på kontot.
Tala om för alla spelare i laget att allt som kommuniceras på kontot måste följa
Alvik Baskets Sociala Medie-policy.
När du öppnat ett konto i Alvik Baskets namn är det viktigt att du följer vad som
händer på det och att du känner ansvar för att kommunikationen på kontot följer
Alvik Baskets Policy.

Vi använder följande hashtags:
- När vi skriver om våra ungdomslag: #växthuset
- När vi skriver om våra ledare: #alviksledare
- När vi är på resa/turnering: #alvikontourÅÅ (ÅÅ = innevarande år, 19, 20 etc)
- När vi skriver om herr-och/eller damlaget: #alvikherr resp #alvikdam

